Αλέξης Αγραφιώτης
5 τραγούδια σε ποίηση Paul Celan για τενόρο και πιάνο
από το „Fadensonnen“ (© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1968)
1. Der Schweigestoss 2. Heddergemüt 3. I n den Geräuschen 4. Redewände 5. Tagbewurf
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Τι δυσκολίες υπάρχουν στην µελοποίηση ενός κειµένου;
Σήµερα πλέον δεν µπορεί να γίνει µια απλή υπόκρουση στο κείµενο. Πρέπει να γεµίσει η
ατµόσφαιρα του κειµένου µε ανάλογη µουσική, δεν µιλάω για µελοποίηση.
Το γέµισµα σηµαίνει ίσος ότι κάτι λείπει στο κείµενο.
Εδώ τίθεται η ερώτηση, εάν γενικά µπορεί να µελοποιηθούν ποιήµατα, εννοώ τέτοια µε µεγάλη
ου
εσωτερική έκφραση. Για αυτό είναι εύκολα κατανοητό ότι η µελοποιηµένη ποίηση του 18 και
ου
19 αιώνα συχνά δεν είναι παγκόσµια λογοτεχνία. Είναι ένα µεγάλο επίτευγµα του 20 αιώνα,
ίσος και η αποτυχία του, ότι ασχολήθηκε µε την παγκόσµια λογοτεχνία, όπως και στην όπερα
(γερµ.: Literaturoper).
Αυτό σηµαίνει αυτοµάτως µια ερµηνεία.
Είδη η στοιχειοθέτηση του κειµένου είναι µια ερµηνεία του αυτόγραφου. Το µεγαλείο της
ποίησης έγκειταί στον πλούτο των διαφορετικών ερµηνειών που υπάρχουν, οι οποίες βρίσκονται
στις διαφορετικές µελοποιήσεις.
Πόσο αποµακρύνεστε από το κείµενο;
Βασικά δεν θέλω να αποµακρυνθώ από το κείµενο αλλά να πετύχω µια υποκειµενική
οντολογική ερµηνεία του κειµένου.
Τι εννοείτε µε οντολογία;
Οντολογία ως φαίνεσθαι του όντος, όλων τον ακραίων εµπειριών που αφορούν όλους τους
ανθρώπους σε όλες τις γενιές. Με αυτό εννοώ περιοχές ανθρώπινης ύπαρξης πέρα του
ολοκαυτώµατος.
Στον Paul Celan σίγουρα θα είναι πολύ εµπνευστική η σιγή η το άρρητο.
Πραγµατικά ήτανε για µένα µία µεγάλη άσκηση την σιγή να µην τη µεταφράσω µουσικά απλοϊκά
σε µορφή παύσεων, αλλά, αφενός µε την οικονοµία του µουσικού κειµένου, και αφετέρου µε την
συγκέντρωση στο ουσιώδης, όπου ο Paul Celan είναι µάστορας.
Πως εκδηλώνετε αναλυτικά η µελοποίηση;
Διανύησα διαφορετικούς δρόµους: Στο "Der Schweigestoss" η φωνή προσπαθεί συνεχώς να
µιλήσει, προφέροντας η τραγουδώντας µόνο σύµφωνα, µέχρι να ακουστεί τελικά ολόκληρη η
φράση. Στο "Heddergemüt" άφησα να επαναληφθούν τµήµατα φράσεων το οποίο είναι σπάνιο
στις σύγχρονες µελοποιήσεις. Διαφορετικές αποχρώσεις τον φωνηέντων χρησιµοποίησα στο "In
den Geräuschen". Από µορφολογική άποψη είναι τα "Redewände" παραλλαγές σε ένα υλικό (=
Material, αντί θέµατος), εκείνου του υλικού που είναι κοινό σε όλα τα τραγούδια: µια δωδεκάφθογγη σειρά, χωρίς το σολ και το ντο δίεση. Εκεί χρησιµοποιείται και το τρίτο πεντάλ σαν
αποθήκη τον δέκα φθόγγον σε όλη την έκταση του πιάνου. Στο "Tagbewurf" τέλος, το µισό
κείµενο οµιλείται µόνο.
Η καθαρή προφορά παίζει ένα σηµαντικό ρόλο...
Συνήθως τοποθετούνται στις µελοποίησης οι νότες κάτω από τα φωνήεντα, και η ακρηβής
προφορά των συµφώνων, στην τοποθέτηση και διάρκεια, αφήνεται ελεύθερη στον εκτελεστή.
Αυτή την ελευθερία την απέφυγα σχεδόν εντελώς και η προφορά είναι σηµειωµένη µε ακρίβεια.
Δεν δηµιουργείται έτσι κάτι τεχνητό;
Αυτή η ακρίβεια της προφοράς βασίζεται στη κανονική προφορά, και δεν πρέπει να φαίνεται
ξένη στην εκτέλεση. Εξάλλου κάθε µελοποίηση ενέχει ένα "στιλιζάρισµα".
Εµπνευστήκατε από την ίδια τη φωνή του Paul Celan σε αναγνώσµατα στο ραδιόφωνο;
Ο Paul Celan είναι ένας σπουδαίος αναγνώστης. Οι ηθοποιοί θα µπορούσαν να κάνουν µάθηµα
εκφώνησης µαζί του. Κάθε σύµφωνο ακούγεται καθαρά µε µια αφάνταχτη αλλά µε συγκεκριµένη
έννοια. Στη εκφώνηση φαίνεται, όπως και στη ποίησή, ότι βρήκε την λέξη µετά από µακριά
αναζήτηση. Αυτό µε ώθησε να χειριστώ µε πολύ ακρίβεια όλα τα τµήµατα κάθε λέξις.
Δεν µένει πολύ περιθώριο για την ερµηνεία...
Δεν πρέπει να ερµηνευτούν τα τραγούδια, αλλά το περιεχόµενο να εκφωνηθεί αναλόγως, λάθος
θα ήταν άµα λέγαµε να τραγουδηθεί.
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